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 ' סיון תשע"טח
 2019יוני  11

 
 לכבוד

 ועדת משנה תחומית בחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאומנות
 

 שלום רב,
 

 הנדון: סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ביום שלישי ט"ו בסיון  תשע"ט )18.6.2019(
 

(, בשעה 18.6.2019) טתשע"בסיון ט"ו הנכם מוזמנים לישיבת המועצה להשכלה גבוהה, שתיערך ביום שלישי 
 ירושלים. 43, במשרדי המועצה להשכלה גבוהה, רח' ז'בוטינסקי תמרבחדר הישיבות , 10:15

 
 

 סדר היום:
 מידע: .1
 מצ"ב. –21.5.2019אישור פרוטוקול מישיבה מיום  .2
 (: /הארכת הסמכותהסמכות )קבועות/זמניות .3

 ללא תזה( .M. Design)המלצה על הסמכה / אי הסמכה למכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני  .3.1
 (ב"מצ-10211' מס מסמך) –המשך דיון  –חוות דעת סוקרים  –עיצוב משולב ב

סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני  המלצה על הסמכה / אי הסמכה למכללה האקדמית .3.2

(M.Edללא תזה בייעוץ חינוכי ). –  מוזמנים נציגי המוסד. )מסמך  –המשך דיון  –חוות דעת סוקרים
 מצ"ב(-10308מס' 

 –( ללא תזה בחינוך מיוחד M.Edהמלצה על הסמכה למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ) .3.3
 עולה באותו היום למליאה. מצ"ב(-10320)מסמך מס'  חוות דעת סוקרות.

, למכללה האקדמית לחינוך תלפיות 2021על הסמכה זמנית )ראשונה( לשנתיים, עד יוני המלצה  .3.4

 מצ"ב(-10321)מסמך מס'  חוות דעת סוקרות. –( ללא תזה בלקויות למידה M.Edלהעניק תואר שני )
 עולה באותו היום למליאה.

חוות  –( ללא תזה בחינוך לגיל הרך M.Edהמלצה על הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני ) .3.5
 עולה באותו היום למליאה. (ב"מצ-30910' מס מסמךדעת סוקרות. )

, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 2022, עד יוני לוש שניםהמלצה על הסמכה זמנית )ראשונה( לש .3.6

-07310' מס מסמך) חוות דעת סוקרים. –( ללא תזה בחינוך לגיל הרך M.Edלהעניק תואר שני )
 עולה באותו היום למליאה. (ב"מצ

תואר "בוגר בהוראה" המלצה על הסמכה  למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק   .3.7

(B.Ed.Musחד חוגי בהוראת הנגינה בקבוצות למסלול הרב )-'מסמך דוח הוועדה – י"ב(-גילאי )א( .
 עולה באותו יום למליאה מצ"ב(-10322מס' 

מכללה האקדמית סכנין להכשרת , ל2022זמנית )ראשונה( לשלוש שנים, עד יוני המלצה על הסמכה  .3.8

. דוח הוועדה –במסלול העל יסודי  (.M.Teachלהעניק תואר "מוסמך בהוראה" ) עובדי הוראה

 עולה באותו יום למליאה מצ"ב(-10307מסמך מס' (

  דמית לחינוך ע"ש קיי, למכללה האק2021המלצה על הסמכה זמנית )שנייה( לשנתיים, עד יוני  .3.9

 10324. )מסמך מס' דוח הוועדה –במסלול העל יסודי  .eachT(M (.להעניק תואר "מוסמך בהוראה"
  עולה באותו יום למליאה מצ"ב(-
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 הרצוג למכללת בספרות( .B.Ed) חוגי-"בוגר בהוראה" דו ראשון תואר להעניק הסמכה על המלצה .3.10
 20' מס תיקוןו ש"יו ג"מל ידי על שניתנה להסמכה בהמשך, מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג

 מצ"ב(-10343)מסמך מס  (.ושומרון ביהודה גבוהה להשכלה מוסדות) ג"המל לחוק

 אישור פרסום של תכניות לימודים/המלצות ועדת בדיקה: .4

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לשנקר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה  .4.1

(M.Des. )עולה באותו  מצ"ב(-10283. )מסמך מס' דוח הוועדה - בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים
  יום למליאה

 
 אישור הרכבי ועדות / סוקרים: .5

אישור סוקרים לבדיקת בקשת המכללה לחינוך ע"ש גורדון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני  .5.1

(M.Edללא תזה בחדשנות בחינוך ) 'מליאהלעולה באותו יום  מצ"ב(-10326. )מסמך מס 

.( B.A) ראשון לתואר להעניק אריאל אוניברסיטת של ההסמכה חידוש לבדיקת ועדה הרכב אישור .5.2
 למליאה היום באותו עולה מצ"ב(-10325)מסמך מס'  .ישראל ארץ ולימודי בארכיאולוגיה חוגי-דו

 שונות: .6

 המכללה בקמפוס המכללה של לימודים תכניות קיום המשך על לחינוך לוינסקי מכללת דיווח .6.1
 מצ"ב(-10344)מסמך מס'  .באילת

 אמנות - אמנויות באמצעות בטיפול( M.A.A.T) שני לתואר לימודים תכנית לקיים לאשר המלצה .6.2
 -10327 'מס מסמך) הוועדה ח"דו -ברל בית האקדמית המכללה של -בפועל למטפלים חזותית

 .למליאה היום באותו עולה  (ב"מצ

 חוגי-דו( .B.Ed" )בהוראה בוגר" ראשון לתואר בכיר מוסמך ממורה השלמה לימודי דיווח: תכנית .6.3
 .ברל בית האקדמית המסגרת כיתת חרדים בקמפוס )גברים( במכללה היסודי במסלול במתמטיקה
 מצ"ב-10345)מסמך מס' 
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 בתיה הקלמן
ממונה תחום רוח 

 באגף האקדמי  חינוךו
 
 


